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W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się sprawy
dotyczące identyfikacji podejrzanych o dokonanie prze-
stępstw, np. kradzieży samochodów spod supermarke-
tów lub pieniędzy z bankomatów. Miejsca te są obiekta-
mi często objętymi całodobowym monitoringiem. Jed-
nak zarówno jakość kamer oraz ich ustawienie w nieod-
powiednich miejscach, powodują nieczytelny zapis na
kasetach systemu bezpieczeństwa. W niniejszej pracy
pragniemy zaprezentować dwie tego typu sprawy, w któ-
rych zastosowanie grafiki komputerowej w połączeniu
z metodami antropometrycznymi przyczyniło się do zi-
dentyfikowania przestępców.

In recent years more and more often cases have occurred
concerning identification of suspecs of various crimes for
eg. car theft from parking lots in front of supermarkets or
money from ATMS. It often happens that such places are
monitored twenty-four hours a day. Still, both the quality
of cameras and their location in the wrong places cause
the recordings to be illegible. In the present pager, we
present two cases of this type, where by applying computer
graphics and anthropometric methods contributed to
identification of law-breakers.
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WSTĘP

W dzisiejszych czasach coraz więcej obiektów po-
siada systemy stałego dozoru i monitoringu. W ban-
kach kamery usytuowane są w strefie wejściowej,
przy kasach czy przy bankomatach. Z kolei marke-
ty pod stałą obserwacją mają również tereny do nich
przyległe (parkingi). W ten sposób kamera bezpie-
czeństwa może rejestrować nie tylko wszystkich
klientów, ale także potencjalnych intruzów i wanda-
li. Dzięki temu wydawałoby się, że system dozoru
telewizyjnego jest nieoceniony w weryfikacji prze-
biegu zdarzeń o charakterze przestępczym, albo-
wiem przyjęta metoda rejestracji obrazów w pamięci
terminala umożliwia odtworzenie przebiegu wszyst-
kich wydarzeń.

W praktyce jednak okazuje się, że często kame-
ry są zbyt słabej jakości lub są źle zamontowane,
i w związku z tym zarejestrowane obrazy są słabo
czytelne, zaś widoczne na nich obiekty zarejestro-
wane są z nietypowej perspektywy. W tych warun-
kach zidentyfikowanie sprawcy kradzieży jest utrud-
nione.

CEL PRACY

W niniejszej pracy pragniemy zaprezentować
dwie sprawy, w których zastosowanie grafiki kom-
puterowej w połączeniu z metodami antropome-
trycznymi przyczyniło się do zidentyfikowania prze-
stępców.
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MATERIAŁ I METODY

Pierwsza sprawa dotyczyła kradzieży samocho-
du marki VW Golf spod jednego z supermarketów
w Szczecinie, a druga – pobrania pieniędzy z ban-
komatu przy pomocy kradzionej karty bankomato-
wrej w Karlinie. W obu przypadkach do ZMS PAM
przesłano kasetę magnetowidową z nagraniami
z kamer bezpieczeństwa oraz zdjęcia podejrzanych,
celem przeprowadzenia badań pod kątem identyfi-
kacji sprawcy przestępstwa, którego sylwetka zo-
stała zarejestrowana na przesłanych materiałach.

W celu uzyskania materiału porównawczego,
w obu przypadkach przeprowadzono eksperyment
procesowy z udziałem podejrzanego. Przebieg eks-
perymentu rejestrowany był przy pomocy aparatu
cyfrowego.

W celu porównania obrazów pozyskanych z przed-
miotowej taśmy z obrazami uzyskanymi w trakcie
eksperymentu procesowego, wykorzystujemy tech-
nikę składania zdjęć, przy zachowaniu zasady pro-
porcjonalności przekształcanych obiektów – każda
zmiana wielkości obiektu w pionie, połączona jest
z odpowiednią zmianą obiektu w poziomie – tak, by
nie doszło do zniekształcenia. Zatem badania prze-
prowadzamy w oparciu o metodykę superprojekcji.

W pierwszym przypadku:

Ryc. 1. Moment wyjazdu sprawcy z parkingu. Z boku na-
łożono obraz twarzy podejrzanego oraz poprowadzono
linie odniesienia. W następnym etapie profile nałożono.

Ryc. 2. Zaznaczona ogólna zgodność sylwetki sprawcy i po-
dejrzanego, pomimo przesunięcia względem samochodu.

Ryc. 3. Dobrze widoczna zgodność sylwetki sprawcy i po-
dejrzanego.

W drugim przypadku:

Ryc. 4. Najpierw podjęto próbę porównania profilu twa-
rzy sprawcy (stop klatka zarejestrowana przez kamerę
bankomatową) i podejrzanego (zdjęcie wykonane pod-
czas eksperymentu procesowego).

Ryc. 5. Następnie dokonano przekształcenia obrazu,
w celu zwiększenia jego kontrastowości i nałożono zdję-
cie podejrzanego.
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Ryc. 6. Następnie porównano ogólne proporcje sprawcy
i podejrzanego. Naniesiono linie odniesienia, w celu uła-
twienia oceny.

W obu przypadkach, podejrzanych poddano
badaniom antropologicznym [2], w tym antropome-
trycznych, pod kątem ewentualnych cech [3,4],
przydatnych w procesie identyfikacji [1].

PODSUMOWANIE

Przedstawione ekspertyzy zostały wykonane
w 2003 r. Ostatnio wydaliśmy kolejne 3 opinie
w związku z przywłaszczeniem pieniędzy w Szcze-

cinie i Kołobrzegu, przy wykorzystaniu skradzionych
kart bankomatowych.

Należy podkreślić, że ze względu na jakość za-
pisów z kamer bezpieczeństwa, wykonane nałoże-
nia są obarczone większym błędem niż te, które
uzyskujemy w trakcie superprojekcji.

W dotychczasowej praktyce, wykonane przez
nas tablice poglądowe stanowiły materiał dowodo-
wy i miały zarazem wpływ na postawę osób podej-
rzanych, albowiem po ich przedstawieniu przyzna-
ły się one do popełnienia stawianych im zarzutów.

Zatem metoda sprawdza się przy identyfikacji
sprawców kradzieży i może stanowić materiał do-
wodowy.
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